Weer thuis
De heer F.J. Hommersom (IJsbout 1) kwam thuis na een verblijf van ruim drie maanden in
Mali. Dat zal wennen zijn: na de hitte van Afrika nu de winterkou in Nederland. Maar thuis
zijn in de familiekring maakt het ongetwijfeld meer dan goed. De Heere zij dank voor Zijn
bewaring voor hem en zijn gezin in de achterliggende periode!
Jarigen (75 jaar en ouder)
De volgende gemeenteleden feliciteren we hartelijk met hun komende verjaardag:
29-01-(1938): mevrouw C.H. Akkerman-Lourens Margrietstraat 24 6671 ZS Zetten,
31-01(-1935): mevrouw J.M. van Steenbergen-Grootendorst
Hofstaete 71
6674 GA Herveld,
04-02(-1935): mevrouw W. Franken-Wien
Veldstraat 9
6671 BV Zetten.
Alle jarigen wensen we een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.
Verkiezing voorzitter kerkenraad en verkiezing moderamen
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 6 januari de volgende besluiten vastgelegd:
ouderling D.J. de Kat (Stationsstraat 36) wordt per 10 januari voorzitter van de kerkenraad,
in 2016 is het onderstaande moderamen in functie:
ouderling de Kat (preses),
ouderling Hendriks (eerste assessor),
diaken Vaandering (tweede assessor) en
ouderling kerkrentmeester Duijzer (scriba).
Moge de Heere hen zalven met Zijn Heilige Geest.
(Her)bevestiging en afscheid ambtsbroeders
In de morgendienst van zondag 10 januari zijn door Ds. J. ter Maten uit Kamerik de
broeders:
H.C. van Voorthuijsen (Het Wiep 7, 6671 GV Zetten) tot ouderling en
A. Nijkamp (De Veldse Hofstede 36, 6671 HG Zetten) tot ouderling-kerkrentmeester
bevestigd; tevens werden herbevestigd de broeders:
D.J. de Kat (Stationsstraat 36, 6671 AW Zetten) tot ouderling (tweede periode),
D. Hendriks van Warbij (Kruisstraat 3, 6674 AA Herveld) tot diaken (derde periode) en
H. Vaandering (Marijkestraat 6, 6671 ZX Zetten), eveneens tot diaken (tweede periode).
Na een ambtsperiode van twaalf jaar heeft ouderling kerkrentmeester T. van Voorthuijsen
afscheid van de kerkenraad moeten nemen, ouderling P. Veldman trad na vier jaar terug.
We bidden de bevestigde, alsmede de herbevestigde broeders toe, dat zij het overzicht en
het opzicht hebben over de gemeente en dat ze als voorbeeld voor de leden van de
gemeente dienen (naar 1 Petrus 5 : 2 – 3).
We danken de Heere voor het werk, dat door de scheidende broeders verricht werd en voor
hun inzet. Hij zegene hen (en hun gezinnen) in het ambt aller gelovigen.
Bediening Heilige Doop
Afgelopen zondag 17 januari heeft Ds. K. Groenendijk uit Bruchem in de morgendienst het
sacrament van de Heilige Doop bediend aan Gerrit Arne Louis Bitter. Geran is het zoontje
van Jan en Gerjanne Bitter-Franken (Sterappel 20). Hij kreeg de volgende dooptekst mee:

“Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid” (Mattheus 21 :
16, het laatste gedeelte).
De doopouders wensen we Gods zegen op de doop van hun kindje en Zijn nabijheid en hulp
bij de opvoeding van de kleine Geran, alsmede van zijn zusjes en broertje. We hopen en
bidden, dat de operatie, die Geran afgelopen week zou moeten ondergaan, technisch
geslaagd is en dat hij snel ervan herstelt.
Beroepingswerk
Van enkele gemeenteleden ontvingen we al vragen, waarom nog niet afgekondigd is welke
predikant “we” gaan beroepen. Zoals Ds. J. ter Maten in de bevestigingsdienst zo treffend
aanhaalde, gaan de dingen soms wat langzamer dan gehoopt en is zorgvuldigheid meestal
belangrijker dan snelheid.
U zal bekend zijn, dat de gangbare procedure bij het beroepingswerk is: een delegatie van
de kerkenraad (de “hoorcommissie”) gaat de predikant, die hij voornemens is te beroepen,
“horen”; deze commissie rapporteert aansluitend haar bevindingen in een vergadering van
de voltallige kerkenraad, waarna besloten wordt of daadwerkelijk een beroep uitgebracht
wordt. Als er geen tegenslag optreedt, hoopt de kerkenraad de gemeente op zondag 31
januari vanaf de kansel hierover te informeren.
U leest dit dan in het kerkblad van 5 februari; kerkordelijk dient de gemeente in de daarop
volgende week de mogelijkheid te hebben bezwaar in te dienen tegen de gevolgde
procedure. Indien er geen bezwaar ingediend wordt, zou de termijn van het beroep dan op
zaterdag 13 februari kunnen ingaan. Voor dit alles geldt in het bijzonder het “Deo volente”,
bidden we de Heere in de voortduur om Zijn zegen over het beroepingswerk!
Yoyakim Figueras uit Israël in Nederland
De gemeente wordt herinnerd aan de avond met Yoyakim Figueras op woensdag 27 januari
om 19.30 uur in het verenigingsgebouw te Valburg; Yoyakim zal spreken over het thema:
“Mijn leven als Messiasbelijdende gelovige in Israël”.
Een gelegenheid om de de Messiasbelijdende Joden te steunen; uw aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld!
Voorzitter Jeugdraad
In de statuten van de Jeugdraad is vermeld, dat twee leden afkomstig zijn uit het midden
van de kerkenraad en dat één van hen de voorzitter van de Jeugdraad is. Daarom werd na
het vertrek van Ds. Muller naast ouderling Veldman ook ouderling Rienstra door de
kerkenraad tot lid van de Jeugdraad benoemd. Eerstgenoemde nam de taak van voorzitter
op zich. Nu br. Veldman ondertussen geen ambtsdrager meer is en br. Rienstra pas vier
maanden lid is van de Jeugdraad, heeft de kerkenraad -mede vanwege de vacaturetijdbesloten tot 1 juli 2016 aan br. Veldman dispensatie te verlenen om de voorzittershamer te
hanteren. In de komende maanden zal de kerkenraad zich opnieuw buigen over de vraag
welke ambtsdrager afgevaardigd wordt en wie de nieuwe voorzitter van de Jeugdraad zal
zijn, als br. Veldman per 1 juli de Jeugdraad verlaat. De Heere zegene dit belangrijke werk!

Jonge-lidmatenkring
De jonge lidmaten van de gemeente zijn op vrijdag 22 januari om 20.00 uur van harte
welkom in “de Hoeksteen” voor de Jonge-Lidmatenkring. Zoals al eerder medegedeeld, gaat
kand. J. Hogenhout deze kring leiden. Ook degenen, die zich nog niet hebben opgegeven,
nodigen we graag hiervoor uit. Een gezegende avond!
Kerkenraad
Op 3 februari komen de broeders van de kerkenraad bijeen in de eerste “reguliere”
vergadering van dit jaar. Bidt u met hen om de krachtige werking van de Heilige Geest in
hun midden?
Verantwoording collecten en giften van kerkbeheer en diaconie
12 dec Zingen voor Hongarije
13 dec Verwarmen Kerkgebouw
13 dec Instandhouding Erediensten
20 dec Plaatselijk Kerkenwerk
20 dec Comité Woord en Daad
25 dec Instandhouding Erediensten
25 dec Orgelfonds
26 dec Werkvakantie Oltalom
27 dec Plaatselijk Kerkenwerk
27 dec Leerstoelfonds Geref. Bond
2 dec Giften via Br. Stobbelaar (3*10)
22 dec Giften via Br. Stobbelaar (2*10+50+20)
11 jan Gift via Br. Stobbelaar
3 jan Giften diaconie 4*10
31 dec Gift voor Hongarije
31 dec Gift voor GZB
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Kerkbalans 2016
Inmiddels heeft u -als alles goed verlopen is- een vrijwilliger aan de deur gehad met
informatie over de actie Kerkbalans; komende week wordt de antwoord-envelop met uw
toezegging opgehaald. Zorgt u ervoor, dat de envelop klaarstaat?
In het komende kerkblad berichten we de voorlopige stand van de toezeggingen, zoals we
die op zondag 31 januari hopen af te kondigen.
We vertrouwen ook in 2016 op uw steun en gebed om de verkondiging van Gods Woord in
de gemeente mogelijk te blijven maken. Bovenal mogen we echter vertrouwen, dat God Zijn
gemeente in stand houdt. De Heere zegene u en uw gaven!
Het college van kerkrentmeesters.
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
donderdag 28 januari komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst;

donderdag 4 februari begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om
14.15 uur, terwijl eveneens op
donderdag 4 februari om 20.00 uur Gesprekskring gehouden wordt.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “De Hoeksteen” plaats.
De kerkenraad bidt met u om gezegende bijeenkomsten.
Oppasrooster
24 jan Bernice Visser, Dorieke de Kat, Anne Ruth Lekkerkerker
31 jan Willy van Voorthuijsen, Esther Kuipers, Jolijn Aalbers
7 feb Marielle Boer, Ashley van Bezooijen, Soraya van de Bos
Groet
Ontvang namens de kerkenraad een hartelijke groet!
Scriba Duijzer.

